
 

      ヰيガﾜتﾝاガ لتربيةﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 
 بﾝガ｀اヰ-فاس        

  

 [نقط 7] مادة التاريخ اشتغال علヱ ヴثيقる: أヱا 

  〞╋ブأسプ م أجب عن プ┕لوثيق〞 جيプ معن 

     

، プنط╋ق プلع]ل  0391ي  プل┳ور プلرب┙ٍف]ن┗ ص┕ى┘ . ｽط ط┙يقوا حو プستقا╈ プل｟اد بط┙يق〞 ┖كي〞  プح┙ك〞 プلوطني〞كانت ي 
プل┗كاء من┗ ب┕プي〞 プجوودプ ─プأىى  ىب┙┚ ه┗プ .ب┙プثن プاستع]ا┘ىكا[ プه┕ف プم┙سو′ هو ｼقيق プانعتا╀ من . プلوطي プمن┳م 

ف╇ا[ تق┕م .  سعٌ ┘جا╈ プح┙ك〞 プلوطني〞 إى プنتزプ┴ كل ما م╇ن من حقو╀ من プإدプ 〝┘プاستع]ا┘ي〞  ،حيث ل╋ع]ل プلسياسي
 00م ┘فعه إى س╋طا─ プح]اي〞 ي ىثيق〞  プل┗ٍع]ا ي┕خل ي إطا┘ ｼقيق プه┕ف プأمٌ  0391صاحا─ ي مط╋ب ب┙نامج プإ

 ي.0311يناي┙ 

 

  ألطوب┙يس. 0391إى  0391من プح┙ك〞 プلوطني〞 ب┣┿┣اى[ .يح]┕ ياسن プه｟طي                                                

 بتص┙ف  . [   93┤ . 2112من┣و┘プ─ معي〞 تطوプ[ أمر ]                                             

   ـــるـــヤـــــــــــــゃاأســ

 

 ( نボطる 1[ . )الらربرヵ الヰヌير  –الحركる الوطنيる :] اشرゥ ما تحته خط شرحا تاケيガيا  – 1

  (نボطる 2. )استガرァ من الوثيるボ سらب انطاベ العヨل الوطني ヱهدفه الرئيسي -  2

2 –  れالسنوا ログヰل るらناسヨال るيガيケالتا ゐكر اأحداクاヱ ستهケما دヱ るボاستعن بالوثي 

 ( نボط 2.) [ 1311 – 1312 – 1311 – 1321 – 1321]       

1 –  メاボبااست るらطالヨال ヴلま れباإصاحا るらطالヨالوطني من ال メاツالن メتحو ゆاらاتك أسらتسムم メمن خا コأبر 

   ( .نボط 2)

 

                 るالصفح :ヱ/ヲ      

 ااجتماعياれ: لمادةا          

 ヲ1ヱ2 يヱنيヱ دヱرة: الدヱرة            

د ヱ1س ヱ: المدة ヱ:  المعامل  -       

امتحان الجヵヱヰ المヱحدا  

ポادة السلヰلنيل ش ヵاإعداد    

(الرسميヱنالمترشحヱن )   

 المヱضヱع



            
   ヰيガﾜتﾝاガ لتربيةﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

 بﾝガ｀اヰ-فاس     

 

   . [ نボط 7] موضوع مボالي : ثانيا مادり الイغرافيا

                    " ヵヱلكنه يعاني من الضعف التنم るارده الطبيعيヱنيجيريا بلد غني بم."   

 : اكتب موضوعا مボاليا من مボدمヱ るعرض ヱخاتるヨ تتناメヱ فيه                       

  رياイيعي في نيらالط ヴاهر الغنヌم. 

  رياイفي ني ヵوヨعف التنツاهر الヌم  . 

るواطنヨال ヴヤع るالتربي りا مادんثال [ط 1ボن .] 

 ( طن2ボ) .الらيるゃ  –حواケ اأدياラ  –التعايش السヨヤي  –التراゐ : اشرゥ ما يヤي  –أ 

 ゆ–   るثم ضع عام ポتحرير るقケヱ ヴلま التالي メヱدイل الボانˣ ناسبヨال ゥااقترا ュأما(ط2ボن) 

 ゥغير موافق موافق ااقترا 

الداخヤيボ   るوュ عヴヤ عدュ التدخل في الشラヱぽت ،ヱالتعايش まشاعる السヤم العالヨي  
 メヱدヤل. 

  

 .ヱالムراهيる  ترتらط شرヱط ヱمらادئ الحواケ بين اأدياラ بボيم التسامح ヱنグら العنف

 

  

るرهنらمعين  :ال ポوヤس ヱني موقف أらلت るمعين るヰقناع جま اヰنريد ب ケاムأف  るوعヨイم. 

 

  

 .ااستغاメ الらشرヵمواケد طらيعيる متイددり هي مواケد معرضる لヤنفاد بتزايد 

 

  

 

 ァ–  يゃيらال ラコا في التواヰيتヨا أهコرらم るالغاب ュاحترا ヴلま ポماءコ اヰتدعو في りرボط 2] .اكتب فボن[ 

 

*************************** 

            るالصفح :ヲ/ヲ 

 ااجتماعياれ: لمادةا         

 ヲ1ヱ2 يヱنيヱ دヱرة: الدヱرة           

د ヱ1س ヱ: المدة ヱ:  المعامل  -       

امتحان الجヵヱヰ المヱحدا  

ポادة السلヰلنيل ش ヵاإعداد    

(الرسميヱنالمترشحヱن )   

 المヱضヱع



 
   ヰيガﾜتﾝاガ لتربيةﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

 بﾝガ｀اヰ-فاس   
 
 
 
 

るيط عـــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصر اإجـــــــــابボم التنヤس 
 

  [ نقط 7] (亥شتغا院 على وثائق )ماد亥 育لتا茨يخ : أوا 
 ..................................................................................................:خي 亥لشرح 亥لتا茨ي – 1

،ويقضي بوضع نظا陰 عدلي خا印  1391 يما 11صد茨في ( قانو隠)ظهير: 亥لظهير 亥لبربري -
ن با亥أما芋يغ يضفي طابع 亥لشرعية على 亥أعر亥 淫亥أما芋يغية ويجعل 亥لقضايا 亥لجنائية منها م

 .亥ختصا亥 印لمحاكم 亥لفرنسية 

تقا医 院لى جانب 亥لسلطا隠 سحركة سياسية قاد亥 郁لكفاح 亥لوطني نحو 亥ا: 亥لحركة 亥لوطنية  -
  .محمد بن يوسف 

 .......................................:سبب 亥نطا亥 胤لعمل 亥لوطني وهدفه 亥لرئيسي من خا亥 院لوثيقة  – 2
  لبربري亥 لظهير亥 茨صدو. 

  من 胤انعتا亥 茨استعما亥 ثن亥بر. 

9 –  郁亥لمناسبة للسنو亥 磯亥أحد亥:....................................................................................... 
 郁亥لسنو亥       1391      1391      1311        1399    1391 
磯亥أحد亥   لظهير亥 茨صدو

 ريب亥لبر
تقديم برنامج 

郁إصاحا亥 
ثيقة تقديم و

亥لمطالبة 
院بااستقا 

 隠لسلطا亥 نفي
محمد بن 

 يوسف

 院ستقا亥
域لمغر亥 

 
1 –  院لمطالبة بااستقا亥 لى医 郁لمطالبة باإصاحا亥 لوطني من亥 院لنضا亥 院تحو 域سبا違:................... 

  وطنية 郁亥مستجد : 郁لنقابا亥 و 域亥أحز亥 育محمد بن يوسف  –نشأ 隠لسلطا亥 茨تقديم وثيقة   –دو
 ااستقا亥院لمطالبة ب

  جية茨خا 郁亥أطلنتي : مستجد亥 胤لميثا亥 茨1311صدو –  域لحر亥 لفرنسي في亥 لجيش亥 陰亥نهز亥
 ... دعم 亥لمنظما亥 郁لدولية  –亥لعالمية 亥لثانية

 
  [نقط7( ]مقالي )ماد亥 育لجغر亥فيا : ثانيا 

 ......................................................................................................:  亥لجانب 亥لمنهجي - 1
- るدمボلموضوع ،طرح : بة  مناس م亥 همية違 تحديد 郁ا遺لتسا亥. لتصميم亥 وضوح ومنطقية. 

 .خاتمة مناسبة
2 –  咽لعر亥 : 

  لطبيعي لنيجريا亥 لغنى亥 لطبيعية: مظاهر亥 郁亥لثرو亥 تنوع..........................................: 
حديد ]تنوع 亥لثرو亥 郁亥لمعدنية  +...[ 亥لفحم 亥لحجري  –亥لغا亥 芋لطبيعي  –亥 院لبترو]مصاد亥 茨لطاقة 

–  員فوسفا- ]+  郁لغابا亥 [ لخشب亥 ] + عية亥茨لز亥 ضي亥茨أ亥 همية違. 
  لتنموي亥 لضعف亥 مظاهر :.................................................................................... 

茨亥تفاع معد亥 院أمية –( سنة  91)ضعف معد違 院مل 亥لحيا育 ]شرية 亥لبضعف مؤشر亥 郁亥لتنمية 
 茨لكبا亥 淫لفردي –في صفو亥 لدخل亥 لطبية –ضعف亥 郁لخدما亥 لفقر –ضعف亥 院تفاع معد茨亥... 

                               
 ................................... شكل 亥لتقديم –لغة سليمة  –亥لجغر亥في 亥لتعبير :  亥لجانب 亥لشكلي – 9
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1隠 

 امتحاラ الヰイوヵ الヨوحدا
   اإعدادヵ لنيل شヰادり السヤك

 
  ( ラترشحوヨالラيوヨالرس) 

るعناصر اإجاب 

る1/2: الصفح 

 ااجتヨاعياれ: لヨادりا
りケヱالد : りケヱ2112 يونيود 
りدヨ1: ال サ11 عامل  -     دヨ1:  ال 



 
      
      

 ヰيガﾜتﾝاガ لتربيةﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 
 بﾝガ｀اヰ-فاس   
 
 
 

るم   عـــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصر اإجـــــــــابヤس
 التنボيط

 
 [.نقط  1]亥لتربية على 亥لمو亥طنة ثالثا 

 : ................................................................................................................. 亥لشرح  – 1
   磯亥لتر亥 : يخية茨لتا亥أدبية و亥 و 育 لفكرية亥 لميادين亥 لسابقة في亥 院أجيا亥 郁أثرية  ومخلفا亥

. سياسة تقو陰 على قبو亥 院آخر مهما 亥ختلف جنسه وعرقه ودينه وثقافته : 亥لتعايش 亥لسلمي   . و亥لمعما茨ية 
 郁عا亥لصر亥 لسلمية في حل亥 院لحلو亥 عتماد亥و .   隠أديا亥 茨亥ية : حو茨亥لحو亥 郁亥للقاء亥 لمختلفة قصد تحقيق亥 郁لديانا亥 صلية بين ممثلي亥لتو亥و

 ...  لوسط 亥لذي نعيش فيه ويتكو隠 من 亥لماء و亥لتربة و亥لكائنا亥 郁لحية 亥 :亥لبيئة  亥. لتسامح و亥لتعايش 

 
2 –  院لجدو亥................................................................................................................. : 

 ゥغير موافق موافق ااقترا 
  عヴヤ عدュ التدخل في الشボ ラヱぽوュت ،ヱالتعايش まشاعる السヤم العالヨي  

 メヱدヤل るيヤالداخ. 
        x  

ترتらط شرヱط ヱمらادئ الحواケ بين اأدياラ بボيم التسامح ヱنグら العنف 
 るراهيムالヱ. 

 

  x          

 ポوヤس ヱني موقف أらلت るمعين るヰقناع جま اヰنريد ب ケاムأف  るوعヨイم るرهنらال
 .معين 

 

        x  

 .ケد معرضる لヤنفاد بتزايد ااستغاメ الらشرヵمواケد طらيعيる متイددり هي موا
 

         x 

 
 :.............................................................................تتضمن   فقر育 حو亥 院حتر亥 陰亥لغابة – 9

 ل亥 لى تنمية医 郁亥茨شا医 لبيئة亥 حس بالمحافظة على. 

  لغابة亥 همية違 院هين حو亥بر...  
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る2/2: الصفح 

 ااجتヨاعياれ: لヨادりا
 2112 يونيودりケヱ : لدりケヱا

りدヨ1: ال サ11 عامل  -     دヨ1:  ال 

 امتحاラ الヰイوヵ الヨوحدا
   اإعدادヵ لنيل شヰادり السヤك

 
  ( ラترشحوヨالラيوヨالرس) 

るعناصر اإجاب 


